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A ZÖNGÉSSÉGI KONTRASZT 
ELSAJÁTÍTOTTSÁGÁNAK MINTÁZATA 

ATIPIKUS NYELVFEJLŐDÉS ESETÉN

S. Tar Éva

Bevezetés
A zöngés/zöngétlen kontraszt produkcióban való megjelenítése komoly 

nehézséget jelent atipikus nyelvi fejlődésü gyermekeknek, beszédükben a ne- 
utralizáció tovább fellelhető, mint tipikus fejlődés esetén (pl. Leonard 2000; 
Hua-Dodd 2006). A zöngés/zöngétlen explozívák képzéséhez a fonológiai 
zöngésségi oppozíció elsajátításán túl számos artikulációs, laringális és respi
rációs mozzanat összehangolt működésére van szükség, mely az egyes be
szédszervek működése, illetőleg a különböző beszédszervek közti aktivitás 
koordinálásának megfelelő szintű fejlettségét feltételezi. A beszédszervi mű
ködések (pl. a velofaringális kapu zárása a lágyszájpad megemelésével, a 
szubglottális nyomás fenntartása folyamatos kilégzéssel, a hangszalagok zá- 
rása/nyitása, a szájüregi zár létrehozása/megszüntetése) többsége fellelhető a 
létrehozott hang akusztikai jellemzőiben. A szótag eleji explozívák esetében 
az egyik legtöbbet vizsgált paraméter a zöngekezdési idő (VÖT), vagyis a 
szájüregi zár felpattanását jelző zörej és a zönge kezdete közti időintervallum 
(Lisker-Abramson 1964). A VÖT értékéből a gégeműködés feletti kontroll 
megszerzésére (Koenig 2000), illetőleg a toldalékcső és a gégefő tevékenysé
gének, vagyis az artikulációs (beszédhang-minőséget létrehozó) és fonációs 
(zöngeképzési) szakaszokban zajló izommozgásoknak idői összerendezettsé- 
gére lehet következtetni (Abramson 1977).

Mivel a zöngésségi kontraszt fonetikai megvalósítása tekintetében külön
böző nyelvek eltérő megoldásokat választanak (pl. Lisker-Abramson 1964, 
1967; Cho-Ladefoged 1999), elsajátításuk mintázata is ennek megfelelően 
különbözően alakulhat, annak gyorsaságát, illetőleg a hibázás természetét il
letően egyaránt. A zöngekezdési idő alapján különbség mutatkozik az ún. 
előzöngét, illetőleg aspirációs kontrasztot használó nyelvek közt (Kager et al. 
2007). Az aspiráló nyelvek közé tartozó angol nyelvben például a zöngétlen 
explozívák hosszú, pozitív VOT-vel jellemezhetők -  ezek elsajátításában 
Macken és Barton (1980a) három fejlődési szakaszt különít el. Az első sza
kaszban a gyermek főként zéró vagy pozitív, rövid (< 20 ms) VOT-t produ
kál, majd a második szakaszban kezdi elkülöníteni a célfonéma zöngésségi 
értékének megfelelően a beszédhangokat, mégpedig úgy, hogy a zöngés 
szegmentum pozíciójában zéróhoz közeli VOT-t realizál, a zöngétlen célhan
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got pedig hosszabb, pozitív VOT-vel ejti. Ebben a fejlődési szakaszban azon
ban a zöngétlen célhang VÖT értéke (< 40ms) nem éri el az angol zöngétle- 
nére jellemző hosszúságot, a realizált beszédhang ezért az észlelésben még 
zöngésként jelenik meg. A harmadik szakaszban, kb. 18-29 hónapos korra 
(Lowenstein-Nittrouer 2008) azonban a gyermek már a felnőtt számára is 
észlelhető módon képzi a zöngétlen aspirált zárhangot. A pozitív, hosszú 
VOT-vel jellemezhető hangok kétéves kor körüli megjelenése további bizo
nyítást nyert a kantoni nyelvet elsajátító gyermekek vizsgálatával is 
(Clumeck et al. 1981).

Az aspirációs kontraszttal jellemezhető nyelvekkel szemben például a spa
nyol, a holland vagy a francia előzöngével realizálja a zöngés explozívákat. 
Macken és Barton (1980b) a mexikói spanyol, Allen (1985) a francia nyelvre 
vonatkozóan azt találta, hogy az előzöngével képzett orális zárhang az aspi- 
ráltnál dokumentálttól később, 4-5 éves korban jelenik meg a beszédben. A fo- 
nációs típusok fentiekben ismertetett elsajátítási sorrendjét támasztja alá 
Gandour és munkatársai (1986) tanulmánya is, amely a háromtagú oppozíciót 
használó thai nyelvre vonatkozóan szolgáltat adatokat. Az eredmények alap
ján a rövid, pozitív VÖT, a hosszú, pozitív VÖT és az előzönge közti hármas 
differenciálást a thai gyermekek kb. ötéves korra sajátítják el, amikor is a 
hosszú, pozitív VOT-vel jellemezhetőt követően utolsóként megjelenik be
szédükben az előzöngével képzett zöngés explozíva is.

Az előzöngét elsajátító gyermekek vizsgálatakor továbbá az is kiderült, 
hogy a már elsajátított fonológiai oppozíciót a gyermekek különböző nyelv
specifikus stratégia (pl. spirantizáció, előnazalizálás, nazalizálás, illetőleg 
svábetoldás) segítségével jelenítik meg beszédükben addig is, míg a felnőtt 
nyelvre jellemző fonetikai viselkedést el nem sajátítják (pl. Macken-Barton 
1980b; Allen 1985; Kuijpers 1993; Kong et al. 2007).

Az előzöngét, illetőleg aspirációs kontrasztot használó nyelvek fentiekben 
bemutatott elsajátítási sorrendje természetes módon az észlelt hibázás mintá
zatában is visszatükröződik. Míg az előzöngés nyelvet elsajátító gyermek szó 
eleji helyzetben jellemzően zöngétleníti a zöngés explozívákat, az aspirációs 
kontrasztot elsajátító ugyanebben a fonetikai helyzetben zöngéssel helyettesí
ti a zöngétlen célszegmentumot (Kager et al. 2007).

A különböző zöngésségi realizációk elsajátítási rendjét Kewley-Port és 
Preston (1974) aerodinamikai sajátosságokkal magyarázza. Aspirált zöngét
len explozívák produkciójakor a hangszalagok nyitott állását a szájüregi zár 
felpattanása után bizonyos ideig fenn kell tartani ahhoz, hogy az azonosítás
hoz szükséges hallható aspirációs zörej létrejöjjön. Előzönge esetén pedig az 
aerodinamikai sajátosságból adódó artikulációs nehézség abból adódik, hogy 
az explozíva zárszakasza alatt növekvő szájüregi levegő nyomása akadályoz
za a zönge fennmaradását, szókezdő helyzetben (a hangszalagok tág lélegző 
állása miatt) annak megindítását is. Az előzönge hosszabb idejű fenntartása a 
szájüreg méretének növelése révén lehetséges, mely -  a passzívan bekövet
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kező változásokon túl -  kompenzációs artikulációs mozzanatok beépítését 
igényli (pl. Ohala 1983), komplexebbé téve ezáltal a képzés módját. Összes
ségében tehát elmondható, hogy az aspirált zöngétlen, illetőleg az 
előzöngével képzett explozívák elsajátítása, szemben a rövid, pozitív VOT- 
vel jellemezhető hangokéval, a laringális és szupralaringális működés ponto
sabb idői koordinálását feltételezi, és ezzel párhuzamosan komplexebb neu- 
romuszkuláris kontrollt igényel.

Az észlelési adatok megerősítése céljából (vö. pl. Kent 1996, Farmer 
1997), és mert az elsajátított fonológiai kontraszt fonetikai megvalósítására 
való törekvés gyakran csak szubfonémikus szinten tárható fel, számos VOT- 
elemzés született atipikus nyelvi adatok feldolgozásával is. Angol nyelvű 
specifikus nyelvi károsodást mutató gyermekek beszédmintájának elemzése 
szignifikánsan eltérő VOT-értékeket eredményezett a zöngétlennek észlelt 
zöngés célszegmentumok és azok zöngétlen párjai tekintetében, utalva arra, 
hogy a gyermekek fonológiai szinten a zöngésségi oppozíciót már elsajátítot
ták (vö. Leonard 2000). Perceptuálisan fel nem ismert, ugyanakkor akusztika
ilag elkülönülő hangzóprodukcióról számolnak be Aozou és munkatársai 
(2000) fluens afáziásokra vonatkozó kutatásokat összegezve, a zöngekezdési 
idő értékeiben fellelhető variabilitást ugyanakkor szerzett apraxia, illetőleg 
dysarthria jeleként tartják számon. A fonológiai fejlődés késését/zavarát mu
tató gyermekek szókezdő explozíváinak akusztikai elemzése szintén arra mu
tatott rá, hogy az auditoros alapú fonológiai vizsgálat során feltárt hasonló 
hibázások mögött nagyon is különböző produktív tudás állhat (pl. Maxwell- 
Weismer 1982; Gierut-Dinnsen 1986). Az észlelésben még nem azonosítha
tó, azonban akusztikailag, a zöngekezdési idő értékeiben már szignifikánsan 
elkülönülő zöngés-zöngétlen explozívarealizáció [az irodalomban fedett 
(covert) kontrasztnak nevezett jelenség] klinikai szempontból is fontos fejlő
dési mutató, egyrészt az oki háttér természetének azonosítása (Scobbie et al. 
2000), másrészt a prognózis megfogalmazása szempontjából. Tyler, Edwards 
és Saxman (1990) például fonológiai zavart mutató gyermekek terápiára való 
reagálását vizsgálva azt tapasztalta, hogy szubfonémikus szintű szembeállí
tást produkáló gyermekeknél a terápiában célzott kontraszt gyorsabban gene
ralizálódott, mint azoknál, akik nem rendelkeztek ezzel a tudással.

A magyar nyelvben a zöngésségi oppozíció az explozívákat tekintve fone
tikailag az előzöngével jellemezhető zöngés és a zöngétlen nem aspirált 
szembeállítással realizálódik (Gósy 2004). Gósy és Ringen (2009) felnőtt 
adatközlőktől szólista felolvasása révén nyert adatokat, és a szó eleji foneti
kai helyzetben álló /p, t/ realizációkra átlagosan 9,7 és 16 ms VOT-értéket 
adatolt, míg a /b, d/ realizációk esetében -94,6 és -95,1 ms-ot; a zöngés cél
fonémák mindegyike előzöngével realizálódott. A zöngétlen bilabiális és al- 
veoláris VOT-értéke szignifikánsan különbözött egymástól. Az átlagos elté
rés, valamint a minimum- és a maximumértékek közti különbség a zöngés 
hangzók esetében volt magasabb, a képzési hely hatása a szóródási mutatókra
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nem volt jelentős. Gósy (2000, 2001) intervokális helyzetben álló zöngétlen 
zárhangok VOT-értékeinek vizsgálata során ugyanakkor azt tapasztalta, hogy 
a hangok akusztikai sajátosságai eltérően alakulnak gondozott és spontán be
szédben, a VÖT értékét beszédstílustól függően befolyásolja a követő ma
gánhangzó minősége, valamint az explozíva képzési helye. A /p/ és /t/ reali
zációk VOT-értéke nem különbözött gondozott beszédben, viszont jelentős 
volt a követő magánhangzó hatása, a minőségét meghatározó képzési tulaj
donságok mindegyike vonatkozásában.

Bóna (2011) a zöngétlen mássalhangzók zöngekezdési idejét vizsgálva to
vábbi olyan faktorra mutatott rá, mely hatással van a hangzók akusztikai sajá
tosságaira. Idősek és fiatalok kétféle beszédstílusból származó adatait ele
mezve azt találta, hogy a természetes idősödés következtében az elöl képzett 
hangzók VOT-értéke nő, a különféle beszédhelyzetek nem befolyásolják az 
eredményt. A szerző a jelenséget az artikulációs tempó lassúbbodásával, ille
tőleg a beszédszervek működését érintő strukturális és fiziológiai változások
kal magyarázza.

Gráczi (2012) az explozívarealizációk sajátosságait logatomokat tartalma
zó mondatok felolvasásában és spontán beszédben elemezte olyan fonetikai 
jegyek mentén is, mint például a teljes mássalhangzó időtartamához viszonyí
tott zöngétlen rész aránya és ezek összefüggése a képzési hellyel. A mondat
felolvasás adatai alapján abszolút szó eleji helyzetben 1. feltételezhetően a 
zönge létrehozását könnyítendő, előfordul magánhangzós ejtésindítás; 2. a 
zöngésségi párok tagjai teljes mértékben elkülöníthetők a képzés alatt megje
lenő zönge/zöngétlenség arányával; 3. a zöngés mássalhangzók teljes időtar
tamához viszonyított zöngés részek aránya nem különbözik jelentősen a szó 
belseji intervokális helyzettől; 4. az alveoláris esetében a zöngearány a bila
biálisénál valamivel alacsonyabb átlagos értéket mutat.

További fonetikai jegyként Gráczi és Kohári (2012) a zárfelpattanás kvan
titatív sajátosságait vizsgálta zöngétlen realizációkban, rámutatva arra, hogy 
-  laboratóriumi beszéd esetén -  a felpattanás elmaradása ritkán, többszöri 
felpattanása gyakran (az esetek közel felében) előfordult, utóbbi ezen kívül 
gyakrabban alveoláris, mint bilabiális képzés esetén. A felpattanások meny- 
nyiségét a környező magánhangzó minősége statisztikailag igazolható módon 
csak a bilabiális esetében befolyásolta; a felpattanások mennyisége és képzési 
hely szerinti eloszlása a beszélők ejtési sajátosságainak is függvénye. A ket
tős, illetőleg többszörös felpattanás intenzitásbeli jellemzőit tekintve a szer
zők azt találták, hogy a legintenzívebb felpattanás a legtöbbször az elsővel 
esett egybe.

Magyar gyermeknyelvi kutatásokból tudjuk, hogy bár az elöl képzett (bila
biális, alveoláris) explozívák zöngésség szerinti elkülönítése a fonológiai fej
lődés korai fejleménye, jelentős gyermekek közti eltérés tapasztalható a szó
határ pozícióban, különösen szóvégi helyzetben álló zöngés hangok korrekt 
produkcióját illetően (Meggyes 1971; Gósy 1984, 1998; Lőrik 1982, S. Tar
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2006). A zöngés explozívák szóhatár pozícióban való korrekt ejtése nagy ki
hívást jelent atipikus nyelvi fejlődésü gyermek számára is. Elsődleges nyelvi 
zavart mutató, átlagosan 6;7 életkorú gyermekek beszédprodukciójának 
elemzése feltárta, hogy 60%-uk zöngétlenít szóhatár pozícióra előírt obstru- 
enst, az érintett elemek az esetek többségében zöngés explozívák, a hibázás 
gyakorisága -  a tipikus fejlődésben tapasztaltaktól eltérően -  mindkét szóha
tár pozícióban hasonlóan alakul (S. Tar 2008).

Atipikus nyelvfejlődés esetén végbemenő zöngésségi kontraszt elsajátítá
sáról a magyar nyelvre vonatkozóan ez idáig kevés adat áll rendelkezésre. 
A jelen tanulmány célja, hogy elsődleges nyelvi zavarral diagnosztizált gyer
mekek zöngésségre vonatkozó produkciós tudását észlelésalapú és akusztikai 
elemzés segítségével feltérképezze. A vizsgálat az explozívák közül a bila
biális és alveoláris párokra /p, b, t, d/ terjed ki, tekintve, hogy a gyermek- 
nyelvi adatok szerint ezek azok a zárhangok, melyek hibás realizációja (az 
esetek döntő többségében) a zöngésségi kontraszton kívül egyéb jegyet nem 
érint (szemben például a veláriséval, ahol a képzéshelyre vonatkozó kontraszt 
is érintett lehet). A zöngésségi kontraszt elsajátítottságát a zöngés célfonémák 
egyénenkénti korrekt ejtéseinek száma, illetőleg a teljes mintára vonatkozó 
zöngekezdési idő értékei alapján vizsgáltuk.

Anyag, módszer, vizsgálati személyek
Az adatgyűjtés egy szélesebb körű vizsgálat részeként, képmegnevezés se

gítségével történt. Egy, a szegmentális fonológiai profil feltárására összeállí
tott, egymorfémás főneveket ábrázoló képanyag 19 iteme volt a jelen vizsgá
lat anyaga. A képek által megjelenített szóalak a célfonémát szó eleji CV 
szekvenciában, fonémánként legalább négy különböző fonetikai környezet
ben tartalmazta, melyek közül egyben a követő magánhangzó felső nyelvállá
sú volt. A szótagszám 1-3 között váltakozott.

A gyermek produkcióját (összesen 285 szót) lejegyeztük, ezenkívül Sony 
ICD-MS525 típusú diktafonnal rögzítettük. A vizsgálatra egyénileg, a gyer
mek óvodájában, egy csendes helyiségben került sor.

A vizsgálati anyagon kétféle elemzést végeztünk. Az észlelésalapú vizsgá
latban a fonematikus átírással lejegyzett anyagot gyermekenként elemeztük, 
az értékelés alapja a fonémarealizáció helyessége (a célfonémának megfelelő 
realizáció), illetőleg a hibázás jellege volt. A perceptuálisan nem egyértelmű 
realizációt inkorrektnek értékeltük. Az inkorrekt produkciót a szerint katego
rizáltuk, hogy zöngésségi értéket érintett-e a hibázás, vagy egyéb más tulaj
donságot.

Az akusztikai vizsgálat során a digitálisan rögzített hanganyagot a Praat 
5.3. szoftverrel (Boersma-Weenink 2011) elemeztük. Az adatolást a hang
színkép és az oszcillogram alapján manuálisan végeztük. A zöngekezdési idő 
meghatározásához egyrészt a zárszakasz feloldásának kezdetét, másrészt az 
abszolút zöngeindulást jelöltük. Többszörös felpattanás esetén az elsőt figye
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lembe véve mértük az időtartamot. Negatív VÖT meghatározásánál az időin
tervallum a zönge megindulásától a(z) (első) felpattanás kezdetéig tartott, be
leértve az esetlegesen előforduló néma szakaszt (a részben zöngétlenedett 
adatokat) is. Összesen 265 VOT-értéket mértünk. A nem elemzett szóalakok 
azok voltak, melyekben a célfonéma nem zárhangként realizálódott, vagy 
frázisban hangzott el, zajos volt a felvétel, illetőleg nazális betoldással vagy 
előnazalizációval képződött a zönge. Az akusztikai elemzés a korrektség 
megítélésére, illetőleg a zöngekezdési idő meghatározására tért ki. A korrekt
ség megítélésének alapja ebben az esetben a realizáció VOT-értékének pozi
tív, illetőleg negatív tulajdonsága volt.

Az egyénenkénti korrekt ejtések számán alapuló elsajátítottságmintázatot 
három kategória mentén írtuk le: 1. nincs várt ejtés, 2. legalább két várt ejtés, 
3. mindegyik realizáció korrekt. Elsajátítottnak vettünk egy fonémát, ha a 
gyermek legalább kétszer korrekten (az elemzési szempont alapján vártnak 
megfelelően) realizálta azt. A korrekt ejtés gyakoriságának megítéléséhez a 
perceptuális és akusztikai elemzés eredményeit összevetettük.

A statisztikai elemzéshez az SPSS 17.0. szoftvert használtuk.
A vizsgálatban 15 5;6—7;7 éves korú, a nyelvfejlődés elsődleges zavarával 

diagnosztizált gyermek, 11 fiú és 4 leány vett részt. Átlagéletkoruk 6;7 év 
volt. Intelligenciakvóciensük az átlagos övezetbe esett. Az atipikus beszédfej
lődés hátterében organikus, funkcionális vagy pszichoszociális okot, illetőleg 
a környezeti beszédingerek deficitjét nem lehetett kimutatni.

Eredmények
A korrekt ejtések száma alapján vett zöngésségi kontraszt-elsajátított- 

ság mintázata
A vizsgált fonémarealizációk észlelési adatainak és akusztikai elemzésé

nek összevetése alapján a bilabiálisra vonatkozóan 88%-os, az alveolárisra 
93%-os az egyezés. Mindkét esetben a zöngésnek észlelt adatok bizonyulnak 
tévesnek.

A két vizsgálati eljárásból nyert eredmények közti nagyfokú egyezés elle
nére az akusztikai elemzés eredményeként változnak az elsajátítottság mintá
zata leírásához választott kategóriaértékek (1. ábra). A legalább két korrekt 
realizáción alapuló korrekt ejtés aránya csökken, az elsajátítottság bilabiálisra 
vonatkozóan 60%, alveolárisra 47%. Célszótól független korrekt ejtés a kép
zési hely tekintetében megközelítőleg hasonló arányban jellemzi a gyerme
keket, a bilabiálist 40%-uk, az alveolárist 33%-uk ejti megfelelően. Azon 
gyermekek aránya, akik mindegyik célszóban zöngétlenül valósítják meg a 
zöngés célfonémát, az észlelésalapú elemzés eredményeihez képest nő, al
veolárisra vonatkozóan a gyermekek közel fele (40%) sikertelen a korrekt 
produkcióban, szemben a bilabiálisra vonatkozó 20%-os értékkel.
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1. ábra
A vizsgált gyermekek százalékos aránya az észlelési és akusztikai elemzés 

alapján korrektnek értékelt zöngés mássalhangzók száma alapján

A gyermeki hibázások az esetek többségében a zöngésséget érintik, a bila
biális esetében a nem célfonémának megfelelő realizáció 90%-a, az alveoláris 
96%-a a zöngésségi pár zöngétlen tagja.

A zöngekezdési idő értékei
A VOT-elemzés időtartamra vonatkozó eredménye az 1. táblázatban látha

tó. A táblázatban a vizsgált gyermekekre vonatkozó átlagos VOT-érték, vala
mint két szóródási mutató (átlagos eltérés, terjedelem) mellett -  a célértékkel 
való könnyebb összevethetőség érdekében -  Gósy és Ringen (2009) felnőtt 
beszédmintáiban mért, szó eleji pozícióra kapott VOT-értékei is szerepelnek.

1. táblázat: A célfonémák korrektség szerinti realizációinak VOT-értékei és 
szóródási mutatói (Az n értéke az adott fonetikai kategóriában elemzett 

előfordulások számát jelöli)
Időtartam (ms)

Átlag Átlagos eltérés Terjedelem
Gyermek Felnőtt Gyermek Felnőtt Gyermek Felnőtt

[p]
21,7 

(n = 69) 9,7 16,5 5,4 106 30,8

[t] 24,5 
(n = 74) 16 16,7 6,7 99 38,2

Zöngétlenen ejtett 
bilabiális (/b/)

32,9 
(n = 29) - 44,2 - 190 -

Zöngétlenen ejtett 24,8 11,7 44alveoláris (/d/) (n = 32)

[b] -91,2 
(n = 34)

-94,
6 34,3 28,1 140 178,4

[d] -84,7 
(n = 27)

-95,
1 54,8 29,8 170 152,7
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A célfonémának megfelelő realizációk átlagos VOT-értékei a felnőtt 
nyelvben mért eloszlási adatokat tükrözik, időtartamuk azonban a zöngétle- 
nekre nézve jelentősen hosszabb (különbség bilabiálisra: 12 ms; alveolárisra:
8,5 ms), a zöngések esetében (arányait tekintve) mérsékelten rövidebb (kü
lönbség bilabiálisra: 3,4 ms; alveolárisra: 10,4 ms). A szóródási mutatók a 
zöngés bilabiálisra vonatkozó terjedelemértéktől eltekintve magasabbak a 
gyermekek beszédmintájában, mint a felnőttekében, különösen figyelemre 
méltó a zöngétlenek terjedelemmutatója tekintetében adatolt eltérés (bilabiá
lisra: 75,2 ms; alveolárisra: 60,8 ms).

A zöngés célfonémák zöngétlen realizációi átlagos VOT-értéke a rövid, 
pozitív VÖT kategóriába esik. Kategórián belül a zöngétlen korrekt és zöngés 
inkorrekt realizációk közt a bilabiálisra vonatkozó átlagos értékek közt jelen
tős eltérés tapasztalható (bilabiálisra: 11,2 ms; alveolárisra: 0,3 ms). A zön- 
gétlenen ejtett bilabiális realizációk szóródási értékei a bilabiális zöngétlené
hez viszonyítva lényegesen magasabbak (zöngétlenen ejtett b és p kategóriák 
közti különbség: átlagos eltérés: 27,7 ms; terjedelem: 84 ms). Az inkorrekt 
bilabiális szóródási értékével szemben a zöngétlenen ejtett alveoláris realizá
ciók a vizsgált fonéma megvalósulások legstabilabbjának bizonyulnak (átl. 
élt.: 11,7 ms; terjedelem: 44 ms).

A zöngétlen realizációk terjedelemértékei azon kívül, hogy jelentős mérté
kű variabilitást jeleznek, arra is rámutatnak, hogy a realizációk közt akad 
olyan, melynek VOT-értéke nem illeszkedik a magyar nyelvre jellemző fone
tikai zöngésségi kategóriák egyikéhez sem (ilyen pl. az „erősen aspirált” ka
tegória, vö. Cho és Ladefoged 1999).

A gyermeki mintában mért zöngétlen realizációk átlagos VOT-értékeire 
megállapítható, hogy -  tekintet nélkül a célfonéma zöngésségi értékére -  a 
képzési hely nem befolyásolja szignifikánsan az átlag zöngekezdési időt; va
lamint nem mutatkozik statisztikailag szignifikáns eltérés a zöngétlen és a 
zöngétlenen ejtett zöngés célfonémák realizációi közt sem (egytényezős 
ANOVA F(3, 200) = 1,76, p = 0,16).

A zöngétlen realizációk célszavankénti VOT-értékeit a 2. és 3. táblázat 
foglalja össze. A korrekt zöngétlen hangok átlagos VOT-értékei közt -  a leg
rövidebb és leghosszabb idők közti jelentős különbség ellenére (bilabiálisra: 
14,2 ms; alveolárisra: 14,0 ms) -  nincs statisztikailag igazolható eltérés (egy
tényezős ANOVA bilabiálisra: F(4, 64) = 2,07, p = 0,09; alveolárisra: F(4, 
69) = 1,51, p = 0,21). A zöngekezdési időt nem befolyásolja egyértelműen a 
követő magánhangzó nyelvállásfoka. A VOT-értékek sorrendje a felső állású 
felé haladva: 16,3 és 17 ms; 19,6 és 30,5 ms; 25 ms a bilabiálisra, valamint 
23,9 ms; 18,9-25 ms; 32,9 ms az alveolárisra vonatkozóan. Az irodalomban 
dokumentált sorrendtől (magasabb nyelvállású követő magánhangzó hosz- 
szabb zöngekezdési időt eredményez (pl. Lisker-Abramson 1967; magyar 
intervokálisra Gósy 2000, 2001) való eltérést a /pohair/, illetőleg a /ta:JTco/ 
szavak vártnál magasabb VOT-értékei okozzák.
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2. táblázat: A zöngétlen fonémák realizációinak célszavankénti VOT-értékei

Célszó Időtartam (ms)
Átlag Átlagos eltérés

/poha:r/ 30,5 25,3
/pÍ3omo/ 25,4 22,6

/poci/ 19,6 7,6
/poputjy 17,0 4,9
/perets/ 16,3 8,0

/ty:/ 32,9 22,3
/tehe:n/ 25,0 22,0
/ta:jko/ 23,9 15,6

/templom/ 21,6 8,6
/telefon/ 18,9 7,3

3. táblázat: A zöngés fonémák zöngétlen realizációinak célszavankénti VOT-
értékei

Célszó Időtartam (ms)
Átlag Átlagos elteres

/bus/ 68,5 89,1
/bocko/ 46,3 65,0

/boho:ts/ 24,7 8,6
/bogoj/ 21,4 9,7
/be:jeg/ 17,7 3,8
/doboz/ 29,3 11,6
/dip:e/ 26,7 13,1

/domino:/ 21,2 9,8
/dora:3/ 20,6 12,2

Az inkorrekt zöngétlen megvalósulások VOT-értékeire a minta kis elem
száma miatt (célszavanként átlagosan 7 realizáció) nem végeztünk statisztikai 
számításokat, az adatok azonban ennek hiányában is informatívnak bizonyul
nak. A leghosszabb és legrövidebb átlagos VOT-érték közti különbség bila
biális képzési helyen számottevő (bilabiális: 50,8 ms; alveoláris: 8,7 ms). Eb
ben a kategóriában két célszóban is (/bus/, /bocfco/) kiugróan magas zönge- 
kezdési időt adatoltunk, azonban az átlagos eltérés is ezekre a szavakra vo
natkozóan a legmagasabb. A zöngétlenen ejtett bilabiális realizációk VOT- 
értékeinek fentiekben ismertetett jelentős szóródása tehát magyarázható a né
hány célszóban adatolt szélső értékekkel.
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Az átlag zöngekezdési idők közti relatív eltérés ebben az esetben sem követi 
egyértelműen a követő magánhangzó nyelvállásfoka alapján várt sorrendet 
(felső nyelvállású felé haladva az értékek bilabiálisra: 21,4 ms; 17,7-46,3 ms;
68,5 ms; alveolárisra 20,6 ms; 21,2-29,3 ms és 26,7 ms).

Az elemzés során tapasztalt, egyéb fonetikai jegyek tekintetében vett sajá
tosság az egynél több felpattanást mutató fonémamegvalósulások magas, ösz- 
szességében az elemzett szavak 40%-ában adatolt aránya. A jelenség elsődle
gesen a zöngétlen realizációkat jellemzi, függetlenül a célfonéma zöngésségi 
értékétől, illetőleg képzési helyétől (2. ábra). A felpattanások intenzitását ille
tően a mintázat jellemzően úgy alakul, hogy egy gyenge felpattanást követ egy 
vagy több erősebb intenzitású felpattanás.

A gyermekek aránya (%)

d 
b

zöngétlenen ejtett /d/ 
zöngétlenen ejtett /b/ 

t 
P

2. ábra
Egynél több felpattanást mutató célfonéma-realizációk kategóriánkénti 

százalékos aránya

A zöngés realizációk zárszakasza az esetek döntő többségében teljes zön- 
gével realizálódik. Néma szakaszt a zöngés bilabiális 2%-a, az alveoláris 
11%-a foglal magában. A zöngétlen szakasz a zárképzés végén, a felpattanás 
előtt valósul meg, időtartama egy kivételtől (60 ms) eltekintve 10 ms körüli.

Következtetések
A jelen tanulmány célja, hogy a zöngésségi kontraszt elsajátítottságmintá- 

zatát 5;6 évesnél idősebb (6;7 éves átlagéletkorú) elsődleges nyelvi zavart 
mutató gyermekek képmegnevezéssel kiváltott beszédprodukcióját elemezve 
feltárja. A kontraszt meglétét szó eleji CV helyzetben levő bilabiális és alveo
láris képzési helyű explozívákban észlelés alapján történő és akusztikai elem
zés során nyert adatokkal vizsgálta.

A rögzített adatok 8%-án nem történt akusztikai elemzés, a kizárás oka 
többnyire a zöngés célfonémák nazalizált vagy nazális betoldásával történő 
megvalósítása volt. A jelenség ugyanakkor tovább vizsgálandó, mivel az orr
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üreg felé vezető út megnyitását az előzönge létrehozásakor fennálló aerodi
namikai nehézsége leküzdése egyik stratégiájaként tartja számon az irodalom 
(pl. Ohala 2011), és előzöngés nyelvet elsajátító gyermekek is gyakran élnek 
ezzel a felnőttétől eltérő zöngeképzési stratégiával (Allen 1985, Kong et al. 
2007).

Az akusztikai elemzés eredménye, valamint az észlelési adatok közt nagy
fokú egyezés tapasztalható, a két elemzési mód eredménye közti eltérés 10% 
körüli, és a korrektnek észlelt zöngés realizációkat érint. A zöngésnek észlelt, 
ugyanakkor a regisztrátumon pozitív VOT-vel jellemezhető realizációk VOT- 
értéke nem tér el a zöngétlennek észlelt realizációk zöngekezdési idejétől, a 
téves azonosítás hátterében a zöngekezdési időn kívüli tényezők állhatnak.

A korrektnek észlelt itemek száma alapján értelmezett elsajátítottság min
tázata az akusztikai elemzés eredményeként módosul, csökken azon gyerme
kek száma, akikre a kritériumfeltétel teljesül, és nő azoké, akik egy célszóban 
sem realizálnak zöngés fonémát. A vizsgálat ezen eredménye megerősíti az 
az irányú törekvéseket, melyek a klinikum területén is hasznosnak és szüksé
gesnek tartják az objektív mérési eljárások alkalmazását (Kent 1996; Ball- 
Code 1997; Auzou et al. 2000; Howard-Heselwood 2011), illetőleg a beszéd 
finomabb eltéréseit is megragadó fonetikai átírást (Hewlett-Waters 2004; 
Munson et al. 2010; McLeod-Goldstein 2012).

Az egyénenkénti elemzés eredményeit összegezve elmondható, hogy a 
vizsgált gyermekek nagy részének problémát jelent a szó eleji zöngésségi 
kontraszt produkcióban való megjelenítése, bár a probléma természete kü
lönböző lehet. A feltételezhető okok alapján három, az elsajátítás különböző 
szakaszában álló fejlődési csoportot lehet elkülöníteni:

1. Az egyénenként legalább két korrekt ejtést alapul véve a gyermekek 
60%-a a bilabiális, 47%-a az alveoláris helyre elsajátította a fonológiai zön
gésségi kontrasztot -  a fejlettség feltárására irányuló kutatásokban szokáso
san alkalmazott 75%-os csoportszintű kritériumszintet figyelembe véve (vö. 
pl. Smit et al. 1990) tehát egyik zöngés szegmentum sem tekinthető elsajátí- 
tottnak -; kétharmaduk fonetikai környezettől függetlenül realizálja a zöngés 
explozívákat.

2. A nyelvi kontrasztot elsajátító gyermekek fennmaradó egyharmada al
kotja a második csoportot, ők azok, akik csak bizonyos szavakban ejtik a 
zöngés explozívát, számukra a meglévő fonológiai tudás környezetfüggetlen 
kivitelezése jelent kihívást.

3. A harmadik csoportba tartozó gyermekek nem rendelkeznek a kivitele
zés feltételéül szolgáló fonológiai tudással sem, a vizsgált gyermekek egy
ötöde képzési helytől függetlenül, további egyötödük alveoláris képzési he
lyen nem ejt zöngés explozívát.

A VOT-értékek elemzése a gyermekek fonetikai viselkedésének további 
sajátosságát tárta fel. A célfonémának megfelelően realizált beszédhangok 
zöngekezdési értékeinek jellemzői (a felnőtteknél tapasztalthoz képest hosz-
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szabb pozitív, illetőleg rövidebb negatív VOT-érték, valamint a nagyobb va
riabilitás) arra engednek következtetni, hogy bár a gyermekek egy része elsa
játította az artikulációs és laringális gesztusok nyelvspecifikus koordinálását 
lehetővé tevő tudást, mégpedig oly mértékben, hogy az az észlelésben is kife
jeződik, a zöngésségi kontraszt kivitelezéséhez szükséges koordinációs 
ügyesség még nem érte el a felnőttre jellemző mértéket. A motoros kontroll 
fejlődő voltára (pl. a bilabiális hangok felnőttitől eltérő képzése vő. Green et 
al. 2000) utalhat az a vizsgálati eredmény is, mely szerint a felnőttek zöngét
len explozívái VOT-értékének a képzési hely függvényében történő változása 
(Gósy-Ringen 2009) a vizsgált gyermekcsoport átlagos VOT-értékeiben nem 
lelhető fel.

A zöngés célfonémák zöngétlenül realizált beszédhangjainak zöngekezdési 
ideje és a zöngésségi pár zöngétlen tagjára vonatkozó értékek eloszlása nem 
utal szubfonémikus szintű kontraszt megvalósítására. A VÖT értékeinek el
oszlási mintázata tehát megerősíti azt a fenti megállapítást, mely szerint a 
vizsgálatban szereplő gyermekek 20%-a a bilabiálisra sem, 40%-a az alveolá- 
risra nézve nem sajátította el a fonológiai zöngésségi kontrasztot szó eleji fo
netikai helyzetben. Esetükben a tipikus fejlődéshez képest jelentős, több éves 
az elmaradás.

A vizsgált gyermekek fonetikai viselkedésük alapján a Scobbie és munka
társai (2000) által javasolt, négy szakaszból álló elsajátítási modell első, ille
tőleg harmadik szakaszába sorolhatók. Az első csoportba tartozók beszéd
mintájában nincs észlelhető különbség a zöngés és zöngétlen célfonémák rea
lizációi közt, a harmadik csoport tagjai pedig ún. éretlen kontrasztot produ
kálnak, tehát a nyelvre jellemző akusztikai kulcsot a felnőttitől eltérő értékkel 
használják. Miután azonban a zöngekezdési idővel történő elkülönítés nem az 
egyetlen módja a zöngésségi kontraszt megvalósításának, nem zárható ki, 
hogy az első csoportba tartozó gyermekek vagy legalábbis egy részük, a fel
nőttétől eltérő stratégiát választott a zöngés fonéma realizálásához (lásd pl. a 
jelen vizsgálatban nem elemzett, a zárszakaszban nazális zöngét tartalmazó 
hangzók szerepét).

A VÖT-értékekben tapasztalt, felnőttekénél jelentősebb mértékű variabili
tás a gyermeki produkció sajátossága. A gyermek fonetikai viselkedésének e 
tulajdonsága utalhat arra, hogy az explozívák zöngekezdési idő alapján törté
nő szembeállításának kivitelezését lehetővé tevő beszédszervi működések 
idői összerendezésének neurális irányítása még folyamatban van. Az oralmo- 
toros reflex fejlődésének átmeneti időszaka (Smith 2010), illetőleg a hangsza
lagok, valamint a légzőrendszer életkorhoz köthető strukturális változása, az 
ezek következtében előálló aerodinamikai tényezők, továbbá a gége beszéd 
céljából való működtetése önmagában is (Koenig 2000) eredményezhet 
gyermekenkénti eltéréseket a zöngekezdési idő értékeiben. A nagymértékű 
variabilitás ugyanakkor motoros tervezési zavar jele is lehet (Auzou et al. 
2000). Annak eldöntése, mennyiben tekinthető életkori sajátosságnak, illető-
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leg mennyiben a zavart fejlődés jelének a vizsgálat adataiban tapasztalt vari
abilitás, további kutatásokat kíván. A komplexebb neuromuszkuláris kontrollt 
igénylő, előzöngével képzett hangok VOT-értékei közt fellelhető variabilitás 
magyarázható a fentiekben említett életkori tényezővel. A zöngétlen hangok 
esetében adatolt magas szóródási értékek értelmezéséhez azonban tipikus fej
lődésről számot adó adatokra lenne szükség annak megítéléséhez, hogy vajon 
ebben az esetben is a motoros kontroll fejlődésének adott életszakaszra jel
lemző variabilitásával van-e dolgunk.

A zöngekezdési idő értékét a fonetikai környezet -  bár nem statisztikailag 
igazolt mértékben -  befolyásolja, azonban a felnőtt beszédben tapasztalttól 
eltérően néhány esetben nem a követő magánhangzó nyelvállásfoka a legin
kább ható tényező. A tipikus fejlődésről számot adó és célzottan a fonetikai 
környezet (követő magánhangzó egyéb minőségi jellemzői, illetőleg a teljes 
szó fonetikai tulajdonsága, szótagszám) hatását feltáró vizsgálatokra van 
szükség annak eldöntéséhez, hogy életkori jelenségnek vagy az atipikus fej
lődés jelének tekinthető-e a fonetikai környezet jelen vizsgálatban tapasztalt 
mértékű és természetű befolyásoló hatása.

Az elemzett beszédminta felnőttitől való eltérését mutatja a pozitív VÖT 
realizálódásokban, különösen a bilabiálisokéban adatolt többszörös felpatta
nások magas száma is, valamint az intenzitás mintázata (vö. Gráczi-Kohári 
2012). E jelenség esetén szintén felmerül a kérdés, hogy a jelenség a respirá
ciós, laringális és artikulációs működések kontrollálásának életkori sajátossá
gából adódik, vagy esetleg időzítési problémára utal, illetőleg hogy egyálta
lán módszertanilag indokolt-e a felpattanások kvantitatív jellemzőit a háttér
ben zajló motoros folyamatok jeleként vizsgálni, értelmezni.

Összefoglalás
A jelen vizsgálat eredményeit összegezve elmondható, hogy a mintában 

szereplő atipikus nyelvi fejlődésű gyermekek zöngésségi kontrasztot érintő 
produkciós tudása még nem teljes, jóllehet az elsajátítottság foka/természete 
tekintetében jelentős gyermekek közti eltérés tapasztalható. A kizárólag per- 
ceptuális elemzésre támaszkodó vizsgálat néhány esetben téves következteté
sekhez vezetett volna a hiányosság fonológiai, illetőleg fonetikai jellegének 
elkülönítésében. A nyelvi kontraszt elsajátítóttságának megítéléséhez a VÖT 
értéke szükséges, de nem elégséges mutató, valamint sok esetben további 
adatnyerési módszerre (pl. egy adott item többszöri ismétlésére), illetőleg a ti
pikus fejlődésről számot adó viszonyítási pontra lenne szükség a háttérben álló 
okok természetének, a mintázat atipikus voltának pontosabb megítéléséhez.
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